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 چکيذه
پیاىغُای ةی دتاجی ُای اظیؼ کَ در ىٍعلَ ظاورىیاٌَ ةَ مّرت ؾام و در ؿّریَ ةَ مّرت 

ىیالدی پیف آىغه اؿث جّاٌـحَ اؿث ةؼ ؿیاؿث  2102جا  2102ظاص ةیً ؿال ُای 

ُای ؾيهی ةازیگؼان درگیؼ در ىٍعلَ جأدیؼ ةگػارد در ؿعش ىٍعلَ ای، ركاةث اؿحؼاجژیک 

ارد چّن ةؼ پایَ دو دیغگاه ىحؿارض ةٍا قغه اؿث و ُؼ ایؼان و ؾؼةـحان ٌلف صیاجی د

کغام ةٍا ةؼ ؾلیغه ظّد دیگؼی را ىـئّل و ىـتب زٍگ و ویؼاٌی در ؿّریَ ىی داٌٍغ. ایً 

ىلانَ در پاؿط ةَ ایً ؿؤال اؿث کَ آیا درگیؼی ةیً ایؼان و ؾؼةـحان ةَ ظاظؼ ایً اؿث 

م ىی داٌٍغ و فؼضیَ ای کَ در پی کَ ُؼ کغام از ایً کكّرُا ظّد را رُتؼ زِان اؿال

زّاب ایً ؿؤال آىغه اؿث، ؿیاؿث ایؼان و ؾؼةـحان را ىتحٍی ةؼ رُتؼی زِان اؿالم ىی 

داٌغ کَ ةَ ظتؽ آن ىّفلیث در ؿّریَ ُژىٌّی ىٍعلَ را جا صغودی ةؼای ُؼ کغام از آٌِا ةَ 

راصث جؼ ىی جّاٌٍغ  وزّد ىی آورد و ظتیؿحًا ةا جّزَ ةَ ایً ُژىٌّی رُتؼی زِان اؿالم را

  فؼاُو کٍٍغ. ایً ىلانَ از روش کحاةعاٌَ ای، جّمیفی و جضهیهی اٌسام پػیؼفحَ اؿث.
   .ایؼان، ؾؼةـحان، ؿّریَ، ُژىٌّی، ةضؼان :واژگاى کليذي
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 هقذهه 

ای از ٌاػؼان ایً ٌاآراىی ُا را اىحغاد زٍتف درظنّص ةؼرؿی جضّالت داظهی ؿّریَ دو دیغگاه کاىال ىحفاوت وزّد دارد ، ؾغه 

ُای ىؼدىی در ظاورىیاٌَ و قيال آفؼیلا ىی داٌٍغ کَ ىؿحؼضیً ایً کكّر ُياٌٍغ ؿایؼ کكّرُای ؾؼةی ، گؼفحار ىؿـضالت و ىكـکالت 

هیَ رژیو زده اٌغ ) ؿؼاج ، ؿیــاؿی ، ازحياؾی و فؼٍُگی ُـحٍغ و ىؼدم آن ةؼای  رُایی از ایً ىكکالت ، دؿث ةَ اؾحؼاض و ىتارزه ؾ

0931 ). 

از ظؼف دیگؼ ، ؾغه ای  از ٌاػؼان ةیً انيههی ةؼ ایً اؾحلادٌغ کَ صّادث ؿّریَ ةیف از آٌکَ ىٍكا داظهی داقحَ ةاقغ ، دارای ىٍتؿی 

انيههی ایساد کؼده اؿث .  ظارزـی اؿث و ىكــکالت داظهی ؿّریَ ،ؾؼمــَ و فؼمحی ةؼای ةِؼه ةؼداری و ركاةث ةازیگؼان ىٍعلَ ای و ةیً

 ةٍاةؼایً اؿحغالل ؿّریَ ُيچٍان كؼةاٌی ىی قّد . 

ؾؼةـحان ؿؿّدی ٌیؽ ةَ ؾٍّان یکی از ىِيحؼیً ةازیگؼان ىّدؼ در ةضؼان ؿّریَ از ایً كاؾغه ىـحذٍی ٌیـث و ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ ایً 

ؾاىم دیگؼی ةَ دٌتال ؿلّط ةكار اؿغ اؿث ، جا ةحّاٌغ از ایً ظؼیق  کكّر ةا جّزَ ةَ ركاةث گـحؼده ىٍعلَ ای کَ ةا ایؼان دارد ةیف از ُؼ

 (  42 0930كغرت ىٍعلَ ای ایؼان را کاُف دُغ . ) ٌیاکّیی ،

ىلانَ صاضؼ درمغد اؿث جادیؼ ركاةث ایؼان و ؾؼةـحان در ؿّریَ و ٌلف آن ةؼ ىؿادالت كغرت ظاورىیاٌَ از اةحغای قکم گیؼی آن 

ةؼرؿی کٍغ و ایً ةؼرؿی ةؼ اؿاس قّاُغ ىّزّد در ىّاضؽ رؿيی ؾؼةـحان ؿؿّدی و ایؼان و ُيچٍیً ىٍاةؽ رؿيی ىٍحكؼ قغه اٌسام 

 .قّد

 

 چهارچوب نظري 

ً وانث ٌؼؼیَ ىّزاٌَ جِغیغ را ةَ ؾٍّان فؼىّل ةٍغی ٌّیٍی از ٌؼؼیَ ىّازٌَ كغرت وانحؽ ارائَ کؼده اؿث . ةَ ةاور وانحؽ دونث ُا اؿحف

در درزَ اول ٌگؼان اىٍیث ظّیف اٌغ . وانث ةؼ ایً ةاور اؿث کَ اىٍیث ةیف از آٌکَ در ةؼاةؼ كغرت ظؼح قّد در ةؼاةؼ جِغیغ ظؼح ىی قّد 

ؿاس دونث ُا ضؼورجا از كغرجيٍغجؼیً دونث ٌيی جؼؿٍغ ةهکَ از دونحی ىی جؼؿٍغ کَ ةیف از ؿایؼ دونحِا جِغیغ آىیؽ زهّه کٍغ . و ةؼ ایً ا

پؾ دونحِا ؾهیـَ جِغیغ آىیـؽ جؼیً دونث اؿث کَ دؿث ةَ اجضاد ىی زٌٍغ و از دتات ؿیاؿـی و جياىیث ؿؼزىیً دونحی صيایث ىی کٍٍغ 

ةا جِغیغات ةیؼوٌی یاری رؿاٌغ . آٌِا یا اؿحؼاجژی ىّازٌَ را ةؼ ىی گؽیٍٍغ یا ایٍکَ ٌاگؽیؼ ، از اجعاذ اؿحؼاجژی دٌتانَ  کَ آن ُا را در ىّازَِ

روی صيایث ىی کٍٍغ. ىّازٌَ ةَ ىؿٍای اجضاد و ائحالف ةا دیگؼان ةؼ ؾهیَ جِغیغ اؿث و دٌتانَ روی ةَ ىؿٍای پیّؿحً ةَ دونث جِغیغ گؼ 

 ( WALTو 42112 4اؿث . ) 

از چكو اٌغاز رئانیـحی ، ظاورىیاٌَ یک ؿیـحو ىٍعلَ ای آٌار قیک اؿث کَ ةؼ اؿاس كّاؾغ رئانیـحی ؿیاؿث كغرت کار ىی کٍغ 

و اٌگیؽش ةلا در آٌارقی ، ایؼان و ؾؼةـحان را ةَ ؾٍّان دو ؾضّ ؿیـحو ىٍعلَ ای ظاورىیاٌَ ٌاگؽیؼ از زـث و زّی كغرت و ٌفّذ کؼده 

تاجی ُا در دٌیای ؾؼب ةؼ اىٍیث ایؼان و ؾؼةـحان ةَ ؾٍّان دو ؾضّ كغرت ؿیـحو ىٍعلَ ای ظاورىیاٌَ ، جادیؼ گػاقحَ اؿث. اؿث .ةی د

ٌعـحیً اٌلالب رژیو ةً ؾهی ، ىحضغ پادقاُی ىضافؼَ کاری ؾؼةـحان را ؿاكط کؼد ، اىا ایؼان و ؾؼةـحان ىٍفـؿث اؿحؼاجژیکی در جٌّؾ 

ةی دتاجی ُا ةَ ىنؼ ، یيً  ةضؼیً ؿؼایث کؼد و در ٌِایث ةضؼان ؿّریَ در گؼفث ، در ٌحیسَ ایً ةضؼان ، ٌغاقــحٍغ ، پؾ از آٌکَ 

کكيکف ةیً صکّىث ؾؼةـحان و ایؼان ةَ ؾٍّان دو ةازیگؼ ىٍعلَ ای زؽو ىّدؼجؼیً ةازیگؼان ظارزی در ةضؼان ؿّریَ ُـحٍغ کَ قٍاظث و 

 ك راُتؼدُای کٌٍّی جِؼان و ریاض در ةعً ةضؼان ؿّریَ ضؼورت دارد.پّیایی رواةط ُؼ دو دونث ةا ؿّریَ ةؼای در

 

 تاریخ روابط ایراى و عربستاى 
.م( صکّىحی را در ٌسغ پایَ ریؽی کؼد و ظّد را ؿهعان 0302ه.ش ) 0911ؾتغانؿؽیؽ ةً ؾتغانؼصيان ةً فینم ةً جؼکی در ؿال 

ه.ش ةَ كـيث صساز ٌیؽ صيهَ ةؼد و جّاٌـث پادقاه صساز ىهک ؾهی را قکـث دُغ  0914ٌسغ و ىهضلات آن ٌاىیغ، وی ُيچٍیً در ؿال 

یف صـیً و فؼزٌغاٌف( جلؼیتاً جيام ؾؼةـحان اىؼوزی را جضث ؿهعَ ی ظّد دراورد. ایً کكّر زغیغ اةحغا و ةا ؿؼٌگٌّی دونث ُاقيیَ )قؼ

ىیالدی، ةا کاىم کؼدن صکّىث ؿؿّدی ُا ةؼ قتَ 0392ه.ق  ةؼاةؼ ةا  0930پادقاُی صساز و ٌسغ و ىهضلات آن ٌاىیغه قغ و در ؿال 

( از ایً دوره ةَ ةؿغ، ؾؼةـحان ةَ ؾٍّان یک واصغ ؿیاؿی 9240922دیغ)اصيغی، زؽیؼه، ةَ ؾٍّان پادقاُی ؾؼةی ؿؿّدی ٌاىگػاری گؼ

ىـحلم و در كانب یک کكّر قٍاظحَ قغ. در اداىَ ةَ ةؼرؿی رواةط ایؼان و ؾؼةـحان از دوره پِهّی اول جا پؾ از اٌلالب اؿالىی ظّاُیو 

 پؼداظث. 

 

ه.ش جّاٌـحَ  0233دچار جضّل ؿیاؿی گؼدیغ؛ رضاظان کَ در ؿال 4 ایؼان در اوایم كؼن چِاردُو ُسؼی دوره پهلوي اولالف( 

ه.ش ؿهـهَ كازار را ىٍلؼض ٌيّد و ظّد جاج پادقاُی را ةؼ ؿؼ ٌِاد و ؿهـهَ پِهّی را پایَ  0914ةّد كغرت را ةَ دؿث ةگیؼد، در ؿال 
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ّان گفث در اةحغای كؼن چِاردُو ُسؼی قيـی دو ریؽی ٌيّد. از ظؼف دیگؼ ؾؼةـحان ٌیؽ در ُيیً دوران دارای جضّل قغ. ةٍاةؼایً ىی ج

صکّىث زغیغ در دو کكّر ىِو ىٍعلَ ظهیر فارس ةَ وزّد آىغٌغ کَ رواةط ایً دو کكّر ٌیؽ ةَ ُيیً ظاظؼ از ؿؼ گؼفحَ قغ. دونث 

(. در Guffey,2009:10فث)ؿؿّدی ةؼای افؽایف ارجتاط ةا ایؼان، ةا ارؿال جهگؼاف ةَ پادقاه ایؼان، ؿهعٍث رضا قاه را ةَ وی جتؼیک گ

ایً دوران ؿؿّدی ُا درمغد گـحؼش راةعَ ةا کكّرُای ُيـایَ ةؼای ةَ رؿيیث قٍاظحَ قغن دونث ظّد ةّدٌغ. صکّىث ایؼان در ؿال 

ا ةَ ه.ش دونث صساز و ٌسغ و ىهضلات آن را ةَ رؿيیث قٍاظث و ةا پیاىی از ظؼف رضاقاه، پادقاُی ىهک ؾتغانؿؽیؽ ر 0912ةؼاةؼ ةا  0323

وی جتؼیک گفث و از ةِتّد رواةط ةیً دو کكّر ایؼان و ؾؼةـحان )پادقاُی صساز و ٌسغ و ىهضلات آن( اةؼاز ظؼؿٍغی ٌيّد. یکی از ؾّاىهی 

ىیالدی ةیً اٌگهیؾ و اةً ؿؿّد  0321ىی  21کَ ىّزب جاظیؼ در ةَ رؿيیث قٍاظحً دونث صساز و ٌسغ از ؿّی ایؼان قغه ةّد، كؼارداد 

ر آن ةَ ىـئهَ ةؼكؼاری رواةط دوؿحاٌَ و ىـانيث آىیؽ ىیان اةً ؿؿّد و ةضؼیً، کّیث، كعؼ و ؾيان پؼداظث قغه ةّد. ُيچٍیً ةّد کَ د

 دونث ایؼان ظی ٌاىَ ُایی از پادقاه ؾؼةـحان ىی ظّاؿث جا ٌـتث ةَ جؼىیو كتّر ائيَ قیؿیان در ةلیؽ اكغاىات الزم را ىتػول ٌيایغ؛ ونی

(. روی ُو رفحَ، ىی جّان گفث کَ چارچّب کهی راةعَ ایؼان و ؾؼةـحان در دوره پِهّی اول، از 43 0913قغ) ىضلق،  ایً درظّاؿث رد ىی

 دتات ٌـتی ةؼظّردار ةّد و ؾؼةـحان ةَ دنیم ةؼجؼی ٌـتی ایؼان در ىٍعلَ، ؿؿی در ایساد راةعَ ای آرام و ةغون ىٍاككَ ةا ایؼان ةّد. 

 

پادقاُی ىضيغرضا پِهّی صکّىث ؾؼةـحان در دؿث ؾتغانؿؽیؽ ةً ؿؿّد ةّد کَ جّاٌـحَ ةّد ةا در زىان  :دوره پهلوي دومب( 

 James andقکـث دادن ُاقيی ُا ةَ صکّىث ٌسغ و صساز دؿث یاةغ و پادقاُای انـؿئیَ انؿؼةیَ را جاؿیؾ ٌيایغ )

Fawaz,2010:7غ. یکی از ىِو جؼیً دالیهی کَ ةیً دو کكّر ىـئهَ و ریاض ق -(. ایً دوره ُيؼاه ةا ةؼوز جٍف و جؿارض در رواةط جِؼان

 ىكکم ایساد ىی ٌيّد، ىكکم صازیاٌی ةّد کَ از ظؼف ایؼان ةَ ایً کكّر ةؼای اٌسام فؼیضَ صر اؾؽام ىی قغٌغ و وُاةی ُا ةا ةؼظّرد ةغ ةا

ةا اداىَ جُّیً صاکيان ؾؼةـحان ةَ زائؼان ایؼاٌی  ایؼاٌیان قیؿَ، دونث ایؼان را ىستّر ةَ جؼك ارجتاط ةا دونث ؿؿّد ىی کؼدٌغ. ایً ىـئهَ

 Ekhtiari andقغت ةیكحؼی یافث جا زایی کَ ؿتب قغ رواةط ؿیاؿی و اكحنادی ةیً دو کكّر ةَ ىغت چِار ؿال كعؽ قّد )

Others,2011:33 ط قغ و ةا ىّافلث قاه ه.ش ةا ارؿال ٌاىَ ای ةَ دونث ایؼان ظّاؿحار از ؿؼگیؼی رواة 0921(. اىا قاه ؾؼةـحان در ؿال

ؾؼةـحان، ایؼان رواةط ةیً دو کكّر دوةاره ةؼكؼار قغ و اؾؽام زائؼیً ایؼاٌی ةَ ؾؼةـحان ٌیؽ كاٌٌّی گؼدیغ. یکی دیگؼ از اظحالفات ةیً ایؼان و 

ةؼكؼار ٌيّده ةّد. دونث  ىـئهَ اؿؼائیم ةّد؛ ایؼان اؿؼائیم را ةَ ؾٍّان دوؿث ظّد پػیؼفحَ ةّد و ةا ایً کكّر راةعَ ؿیاؿی و ارجتاظی

ؾؼةـحان در زىان ىهک ؿؿّد در ىّرد اؿؼائیم ىّضؽ ظنياٌَ ای اجعاذ ٌکؼد، ونی ةا كغرت گؼفحً فینم ةً ؾتغانؿؽیؽ، ىّضؽ ؾؼةـحان در 

الف ةَ وزّد ایً ىّضّع ٌیؽ جغییؼ کؼد و ؾؼةـحان ةَ یکی از ىعانفان اؿؼائیم جتغیم قغ و ةَ ُيیً زِث ةیً دو کكّر در ایً ىـئهَ اظح

آىغ. یکی دیگؼ از ىّرد ىٍاككَ ةیً دو کكّر ؾؼةـحان و ایؼان، ىٍاككَ ةؼ ؿؼ ٌام ظهیر فارس ةّد؛ در زىان رضاقاه و ىضيغرضاقاه، رؿاٌَ 

ُای ؾؼةـحاٌی و دیگؼ کكّرُای ؾؼب ىٍعلَ، گِگاُی ٌام ىسؿّنی را ةَ زای ظهیر فارس در ىعانب ظّد ذکؼ ىی کؼدٌغ کَ ةا اؾحؼاض 

ان ىّازَ ىی گكث. ىـائم دیگؼی از زيهَ ةضؼیً ٌیؽ ةؼ داىٍَ اظحالفات ایؼان و ؾؼةـحان ىی افؽود، اىا ةا وزّد جٍف ُای ٌـتحاً ایؼ

 (. Guffey,2009:12چكيگیؼ در رواةط ؿیاؿی، ایً دو کكّر دارای رواةط جساری ظّةی ةَ ویژه در زىیٍَ ٌفث ةّدٌغ)

 

لالب اؿالىی در ایؼان و قکم گیؼی اؿالم ؿیاؿی قیؿی، دو ؾاىم داظهی و ظارزی ؿتب ةا ةؼوز اٌ :پس از انقالب اسالهی ج( 

قغ جا رواةط ایؼان و ؾؼةـحان ةیف از ُؼ دوره دیگؼی جٍف زا قّد، انف( صکّىث ؿیاؿی قیؿَ در ایؼان؛ ب( از دؿث رفحً صّزه ٌفّذ 

ک دوره جاریعی و ظی زٍگ جضيیهی، رواةط ایؼان ةا کكّر (. در یAckerman,2013:3آىؼیکا در ایؼان و روی آوردن ةَ ؾؼةـحان )

ؾؼةـحان و ةَ دنیم پان ؾؼةیـو و صيایث از ؾؼاق و ُيچٍیً ىلاةهَ ةا اٌلالب اؿالىی ٌّپا، جیؼه ةّد. صيایث ُای ىانی ؾؼةـحان ةَ مغام 

ار ةؼد. پؾ از پایان یافحً زٍگ و دوران ؿازٌغگی ؿتب قغ جا وی ةَ جلّیث ُؼچَ ةیكحؼ ٌؼاىی و ىانی ةپؼدازد و آن ُا را ؾهیَ ایؼان ةَ ک

دتات و اراىف ٌـتی در راةعَ ایؼان و ؾؼةـحان صکيفؼىا ةّد، اىا ؿیاؿث ُای گؼایف ةَ آىؼیکا از ؿّی ؾؼةـحان و اداىَ ی ؿیاؿث ُای 

اةی گؼی و ىـئهَ ُـحَ ای ایؼان، ةاز ىغاظهَ زّیاٌَ ةَ ویژه در ظهیر فارس و جالش ةؼای زایگؽیً قغن ةَ زای ایؼان در فؼوش ٌفث  و وُ

 ُو رواةط ایً دو کكّر را ةَ ؿيث جیؼگی کكاٌغ. 

 

 روابط عربستاى و سوریه 
از اؿحؿيار فؼاٌـَ رُایی یافث و ةَ اؿحلالل رؿیغ، دٌیای ؾؼب ةیً دو ىضّر ؾؼاق و اردن ُاقيی  0342ٍُگاىی کَ ؿّریَ در ؿال 

و ؾؼةـحان جلـیو قغه ةّد. ةؼای ُؼ کغام از ایً ىضّرُا ركیب، پیّؿحً ؿّریَ ةَ آن ُا ىؽیحی  از یک ظؼف و از ظؼفی دیگؼ ىضّر ىنؼ

ؿاز و کارُا و اُؼم ُای ىعحهفی از زيهَ وام ُای ةیً دونحی،  0342چكيگیؼ ىضـّب ىی قغ. از ُيیً رو، ؾؼةـحان ؿؿّدی از ؿال 

ّریَ را ةَ کار گؼفث کَ ةؼ ؿیاؿث ظارزی ایً دونث ةَ ٌفؽ ظّیف جادیؼ صيایث ىانی و ؿیاؿی از گؼوه ُا و روزٌاىَ ُای ُو ؿّ در ؿ
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و ةگػارد. ؾؼةـحان ؿؿّدی کَ در ركاةث ةا ؾؼاق و اردن درمغد جغییؼ ىّازٌَ ىٍعلَ ای ةَ ٌفؽ ظّیف ةّد، ایً ؿاز و کارُا را ةَ کار گؼفث 

 (. 0939419ىاٌؽ از پیّؿحً ؿّریَ ةَ ُاقيی ُا قغ) زاٌـیؽ، ةِؼاىی و ؿحّده، 

کَ ظؼح پیيان ةغغاد ةا ُيکاری ٌّری ؿؿیغ، ٌعـث وزیؼ غؼب گؼای ؾؼاق و ةؼیحاٌیا، ارائَ قغ، ةار دیگؼ ركاةث ُای  0333در ؿال 

ةیً کكّرُای ؾؼةی قغت گؼفث و ٌامؼ درمغد ةؼآىغ کَ ائحالفی جّازن ةعف ؾهیَ ؾؼاق کَ جضث پكحیتاٌی ةؼیحاٌیا و ایاالت ىحضغه ٌیؽ 

اد کٍغ. ةؼ ایً اؿاس، ؾؼةـحان در کٍار ؿّریَ ةَ ىنؼ ؾهیَ پیيان ةغغاد پیّؿحٍغ. در واکٍف ةَ پیيان ةغغاد، ؿّریَ و ىنؼ در ؿال ةّد، ایس

در ُو ادغام قغه و زيِّری ىحضغه ؾؼةی را جكکیم دادٌغ و دیگؼ کكّرُای ؾؼةی را جضث فكار كؼار دادٌغ کَ ةؼای جضلق رویای  0331

ری ىحضغه ؾؼةی ةپیٌّغٌغ. در ٌحیسَ ایً اىؼ، جؼس پادقاُی آل ؿؿّد از ىنؼ و ؿّریَ را افؽایف داد در ٌحیسَ آن، وصغت اؾؼاب ةَ زيِّ

دىكق رخ داد و زيِّری ىحضغه  0320پادقاُی ؿؿّدی در کٍار اردن ؾهیَ ةی دتات کؼدن ؿّریَ دؿث ةَ کار قغ کَ در ٌِایث، کّدجای 

مالح زغیغ کَ ظّد را ٌّةؿذی ىی ظّاٌغ رادیکال جؼیً صکّىث را در جاریط  0322غ. در ؿال ؾؼةی در پی ایً کّدجای ٌؼاىی جسؽیَ ق

ؿّریَ جكکیم داد. رژیو ٌّةؿخ از افـؼان ةؿذی، اكهیث ُای ؾهّی، دروزی و اؿياؾیهیَ جكکیم قغه ةّد و ةا گؼایف ُای رادیکال 

رواةط ؿّریَ و ؾؼةـحان ةَ  0311ی اجعاذ ىی کؼد. در ظّل دَُ ؿّؿیانیـحی و اٌلالةی ىّاضؿی ةَ قغت ظنياٌَ ؾهیَ پادقاُی ؿؿّد

ٍُگاىی کَ ؾؼاق ةَ کّیث صيهَ کؼد، ؿّریَ ؾهیَ ؾؼاق ةَ رُتؼی  0331ٌـتث یک دَُ پیف از آن رو ةَ ةِتّد گػاقث. در اوایم دَُ 

كؼن ةیـث و یکو رواةط ؿّریَ ةا ؾؼةـحان و چٍغ ؿال اول  0331ؾؼةـحان ؿؿّدی و ائحالف ةَ رُتؼی ایاالت ىحضغه پیّؿث. در ظّل دَُ 

 (. 14-13ةِتّد یافحَ ةّد)ُيان،  0321ٌـتث ةَ دَُ 

ةَ ُؼ جؼجیب، رواةط ؾؼةـحان و ؿّریَ در زىان ةكار اؿغ ةَ دالیهی از زيهَ جضکیو رواةط ؿّریَ ةا ایؼان، ىـئهَ فهـعیً، دظانث 

جیؼه قغ. ایً اىؼ ةَ دٌتال ظّد کاُف صسو  2113ـث وزیؼ اؿتق نتٍان در ؿال ؿّریَ در نتٍان و ةَ دٌتال آن جؼور رفیق صؼیؼی ٌع

ةِتّدی در رواةط دو ظؼف ةَ وزّد آىغ) ؾيؼ  2100جا ؿال  2112ؿؼىایَ گػاری ؾؼةـحان در ؿّریَ را ةَ دٌتال داقث؛ اىا از ٌیيَ ؿال 

دىكق ؿفؼ کؼد. اىا ةا آغاز جضّالت ؿّریَ، ؾؼةـحان جنيیو گؼفث  ةَ 2113(. ةَ گٌَّ ای کَ ىهک ؾتغاهلل، پادقاه ؾؼةـحان در اکحتؼ 2102

ةؼ زةان راٌغ؛ ىتٍی ةؼ ایٍکَ ظكٌّث ةؼای کكّر او  2100کَ ةؼ ؿؼ ؿؼٌگٌّی اؿغ كيار کٍغ، گفحَ ىكِّری را پادقاه ؾؼةـحان در آگّؿث 

ه قغ. ةَ ظّر کهی ىی جّان گفث، ظی چٍغ دَُ اظیؼ كاةم كتّل ٌیـث و از اؿغ ىی ظّاُغ کَ زهّی کكحار را ةگیؼد، رواةط دو کكّر جیؼ

رواةط ؿؿّدی ُا ةا ؿّریَ کاىالً زٍتَ ركاةث گٌَّ داقحَ اؿث و ؾاىم قکـث ةـیاری از ظؼح ُای ؾؼةـحان در نتٍان، ىٍاظق فهـعیٍی و 

ا ىیان ؿّریَ و ؾؼةـحان ةؿغ از (. جٍف 09324043ُ... را در ؿیاؿث ُا و ةؼٌاىَ ُای ؿّریَ زـحسّ ىی کٍغ) زؿفؼی ونغاٌی و ٌسات، 

ؿلّط مغام صـیً و كغرت گیؼی ٌیؼوُای قیؿی در ؾؼاق دو چٍغان قغه اؿث و ةاؾخ گؼدیغه اؿث کَ ؾؼةـحان ؿیاؿث جضؿیف ٌؼام 

ؿیاؿث ؿّریَ را در دؿحّر کار كؼار دُغ. از ُيیً رو، ةضؼان ؿّریَ فؼمث ظّةی ةؼای ؾؼةـحان فؼاُو کؼده اؿث کَ ةا ؿاكط کؼدن اؿغ، 

 ُای رادیکانی وی را از ىیان ةؼدارد. 

 

 رویکرد سياست خارجی عربستاى سعودي در قبال بحراى سوریه 
ؿیاؿث ظارزی ؾؼةـحان ؿؿّدی ةَ ؾٍّان ةازیگؼ ىِو ىٍعلَ ای، ٌكان ىی دُغ ؾؼةـحان ىی کّقغ جا ةا اجعاذ یک ؿیاؿث 

لالب ُای ىٍعلَ  ةَ ىؼزُای داظهی ظّد قّد. جضهیم ؿیاؿث ظارزی ؾؼةـحان ىاٌؽ از جـؼی ىّج اٌ "ىضافؼَ کاراٌَ جِازيی "ظارزی

پؾ از اٌلالب ُای ىٍعلَ ای ٌكان ىی دُغ ؾؼةـحان ةؼای صفغ ٌؼو ىٍعلَ ای جٍِا ٌاػؼ جضّالت ٌتّده ةهکَ ایً کكّر ةؼای صفغ 

ایً اٌلالب ُا ادؼ ةگػارٌغ. نػا ؿیاؿث ظارزی ؾؼةـحان ؿاظحارُای ىٍعلَ ای کّقیغ جا ةا صضّر جيام كغ، ةؼ روی ىّنفَ ُای جأدیؼگػار در 

از یک ؿّ ىضافؼَ کاراٌَ اؿث؛ چؼا کَ جيایم ةَ صفغ وضؽ ىّزّد دارد، اىا ُيؽىان جِازيی ُو ُـث، زیؼا جالش دارد جا ةا ةَ کارگیؼی 

 (. 423 0939ىغٌی و ُّاؿی،  اةؽارُای ؿیاؿی، اكحنادی و اىٍیحی فكای اٌلالب ُای ىٍعلَ ای را ةَ ٌفؽ ظّد ىغیؼیث کٍغ)

رژیو ؿیاؿی ؾؼةـحان در چارچّب ٌؼام ُای اؿحتغادی كتیهَ ای ؿهـهَ ای ظتلَ ةٍغی ىی قّد. ایً رژیو اكحغارگؼا ُيّاره ةا جکیَ 

کَ ؿاز و کار ٌِادیٍَ ةؼ ؿیاؿث چياق و ُّیر، جا کٍّن جّاٌـحَ اؿث ؿهعَ ظّد را ةا اةلا و جضکیو کٍغ. در رژیو ُای اكحغارگؼا، از آن زا 

قغه ای ةؼای اٌحلال كغرت وزّد ٌغارد و ؿازگاری ةا جضّالت داظهی و ظارزی ةؼای رژیو ایـحا اغهب دقّار و صحی غیؼىيکً اؿث، چٍیً 

ٍار اةؽارُای رژیيی ُيّاره از دریچَ اىٍیث ةَ جضّالت ىی ٌگؼد و درجؿاىم ةا چانف ُای آن، از اةؽارُای اىٍیحی ةِؼه ىی گیؼد. ُؼچٍغ در ک

اىٍیحی چَ ةـا از ىكّق ُایی ةؼای غهتَ ةؼ چانف ُا ةِؼه ىی گیؼد. در پیگیؼی اُغاف اؾالٌی و اؾيانی ؿیاؿث ظارزی ؾؼةـحان، اونّیث 

ُای کاىالً ىكعنی دٌتال ىی قّد. اونّیث ُای ؿیاؿث ظارزی ؾؼةـحان ةَ قغت ىحأدؼ از ٌفث و صؼىیً قؼیفیً ىی ةاقغ. ایً اونّیث ُا 

(. 13-421 0931َ جؼجیب اُيیث ؾتارجٍغ از 4 قتَ زؽیؼه ؾؼةـحان زِان ؾؼب، زِان اؿالم و ؿپؾ ؾؼمَ ةیً انيههی)اصيغیان و زارع، ة

ریاض جِغیغ ؾهیَ ایً ىضّرُا را جِغیغ ؾهیَ اىٍیث ىهی ظّد كهيغاد ىی کٍغ و صاضؼ اؿث ةؼای پیكگیؼی از آن ةَ زٍگ ىحّؿم قّد. 

اىٍیحی ةَ ةضؼیً ةؼای ؿؼکّب ٌیؼوُای ىؼدىی جضث ؾٍّان ٌیؼوی ؿپؼ زؽیؼه وئ صيهَ اظیؼ ٌیؼوُای ائحالف  ارؿال ٌیؼوُای ٌؼاىی و
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ةَ رُتؼی ؾؼةـحان ةَ یيً ةَ ظّةی جأییغی ةؼ ایً ىّضّع اؿث. ؾؼةـحان ؿؿّدی ةَ دٌتال ؿلّط یکی دیگؼ  "ظّفان كاظؿیث"ىّؿّم ةَ 

در ٌحیسَ ةؼظالف ؿیاؿث ؿٍحی و ىیاٌَ رو ظّد؛ از جياىی اةؽارُای ىّزّد صحی  از صکّىث ُای ؿٍی در ؿعش ىٍعلَ را جضيم کٍغ،

ٌؼاىی اؿحفاده ىی کٍغ جا ىاٌؽ از جغییؼ ةیكحؼ قؼایط ةَ ضؼر ظّد قّد. در ؿّریَ قؼایط کاىالً ىحفاوجی صاکو  -جّؿم ةَ ٌیؼوُای اىٍیحی

ىی جّاٌغ جّازن از دؿث رفحَ ىٍعلَ را ةَ قؼایط اول ةاز گؼداٌغ. ؿث، ةؼا ىلاىات ؿؿّدی واضش اؿث کَ ؿلّط ةكار اؿغ جا چَ ىیؽان 

درٌحیسَ اىؼف ؾؼةـحان ةؼظالف ؿیاؿث ؿٍحی ظّد کَ ىتحٍی ةؼ ىیاٌَ روی و صفغ وضؽ ىّزّد ةّد، در ؿّریَ ؿیاؿث دیگؼی اجعاذ 

 ٌيّده اؿث. 

 

 دالیل اتخار سياست خارجی تهاجوی از سوي عربستاى سعودي 
رویکؼد امهی ؾؼةـحان ؿؿّدی در ظنّص جضّالت ىٍعلَ ای، ؿیاؿث صفغ وضؽ ىّزّد اؿث. اىا ىّج جضّالت ؾؼةی، ىضیط 

پیؼاىٌّی ؾؼةـحان را در ىضامؼه دگؼگٌّی ُایی كؼار داد کَ ةؼآیٍغ آن ؿلّط ىنؼ، ىحضغ کهیغی ىضّر ؿازش ؾؼةی، چانف در صّزه ُای 

م ةا ىّج دىّکؼاؿی ظّاُی و ةضؼان ُای پؼاکٍغه در ةؿغ داظهی ةّد کَ جأدیؼاجی را ةؼ زایگاه ؾؼةـحان ةَ صیاجی چّن ةضؼیً و یيً، جلاة

ؾٍّان ةازیگؼی ىِو در ىٍعلَ ةؼزای گػاقث. ةٍاةؼایً جضّالت ؿّریَ فؼمث ىغحٍيی ةّد جا ؾؼةـحان ةؼای ةؼون رفث ز چانف ُای ىّزّد 

رژیو را در ؿّریَ ةَ پیف ةؼد. ةضؼان ؿّریَ ایً فؼمث را ةَ ؾؼةـحان داده جا ةا ُيؼاُی  غؼةی جالش کٍغ جا جغییؼ -در رویکؼدی ؾؼةی

 کكّرُای ؾؼةی و غؼةی، ٌؼو ىعهّب ظّد را جؼؿیو ٌيایغ. 

 

 روابط ایراى و سوریه 
و ٌیيَ  41در ٌیيَ دوم دَُ ةؼكؼار گؼدیغ. رواةط دو کكّر  0342ىٍاؿتات ىیان دىكق و جِؼان ةَ دٌتال اؿحلالل ؿّریَ در ؿال 

ةَ دنیم ظتیؿث ىحفاوت زيِّری ؿّریَ و ٌؼام پادقاُی ایؼان در ؿعش پاییً كؼار داقث، اىا در آن ادؼی از ظنّىث و جكٍر  31اول دَُ 

َ ؾتارت اٌغ از4 زِث دیغه ٌيی قّد. ةٍا ةَ گفحَ پؼوفـّر روح اهلل رىضاٌی رواةط ؿؼد ایؼان و ؿّریَ در دوران قاه از چٍغ ؾاىم ٌاقی ةّد ک

گیؼی ُای ظارزی قاه در صيایث از آىؼیکا، زِث گیؼی ُای ظارزی ؿّریَ در صيایث از قّروی، رواةط ٌؽدیک و دوؿحاٌَ ایؼان ةا 

اؿؼائیم و ىنؼ و صيایث ُای جٍغ ؿّریَ از ادؾاُای جاریعی اؾؼاب ٌـتث ةَ اؿحان ٌفث ظیؽ ظّزؿحان ةَ ؾٍّان ةعف زغا ٌاپػیؼی از ىهث 

(. در ىسيّع، ظی دوره پیف از اٌلالب اؿالىی، رواةط ؿؼدی ىیان ایؼان و ؿّریَ ةؼكؼار ةّد. جفاوت ٌؼام Ramazani,1986:176ؾؼب )

ُای ؿیاؿی و زِث گیؼی ظارزی ىحفاوت، ىِو جؼیً ؾهم ؿؼدی رواةط دو کكّر جا كتم از اٌلالب اؿالىی ةّده اؿث. گؼچَ پیؼوزی 

مغور اٌلالب ةَ ظارج از ىؼزُای ایؼان ىّزب ایساد رؾب و وصكث در کكّرُای ؾؼةی ىٍعلَ قغ)ىاجـفیهغ،  اٌلالب اىام ظيیٍی و اؾالم

(، اىا ؿّریَ ؿؿی در اكٍاع ؿایؼ کكّرُای ؾؼةی داقث و ةؼ ایً ىـئهَ جاکیغ داقث کَ اگؼ اؿؼائیم، ىنؼ را ةَ وؿیهَ ىؿاُغه 4313 0333

یؼان و ؿلّط قاه ةَ ؾٍّان ىحضغ امهی آىؼیکا و اؿؼائیم در ىٍعلَ قکـحی ةؼای اؿؼائیم ةَ کيپ دیّیغ ةَ ؿيث ظّد زػب ٌيّد، اٌلالب ا

 (. 31440332قيار ىی رود کَ ؿایؼ کكّرُای ؾؼةی ةایغ از آن اؿحلتال کٍٍغ) ؿیم،

ظؼیق راه ُای ىـانيث آىیؽ ؿّریَ ُيچٍیً ظّاؿحار پایان دادن ةَ اظحالف ىّرودی دوران پِهّی ةیً کكّرُای ؾؼةی و ایؼان از 

(. ةَ ُؼ صال، رواةط ایؼان و ؿؼویَ پؾ از اٌلالب اؿالىی ایؼان ةَ جغریر جّؿؿَ یافث و دو 22240321ىاٌٍغ جفاُو و گفحگّ ةّد ) انسؿفؼی، 

م و ىنؼ، ىٍاؿتات جِؼان و کكّر ؾيالً ةَ ُو پیياٌان راُتؼدی ىتغل قغه اٌغ. از زىان جأؿیؾ زيِّری اؿالىی ةا كعؽ راةعَ ایؼان ةا اؿؼائی

جؼ ىی قغ. رُتؼان زيِّری اؿالىی ایؼان ةالفامهَ پؾ از پیؼوزی اٌلالب، رواةط جِؼان دىكق کیفیحی کاىالً ىحفاوت یافث و ُؼ ؿال ؾيیق

، پایَ ُای ارجتاط و جم آویّ را كعؽ کؼدٌغ و ىنؼ را ٌیؽ ةَ ظاظؼ اىضای پیيان کيپ دیّیغ ىكيّل ایً كعؽ راةعَ كؼار دادٌغ. ایً رظغاد

م کؼد. ایؼان و ؿّریَ در دَُ ُای ةؿغ را جلّیث کؼد. ةَ جؿتیؼ دیگؼ پؾ از اٌلالب اؿالىی، جِؼان اجضاد ةا ؿّریَ را زایگؽیً اجضاد ةا اؿؼائی

(. ؾالوه ةؼ Hokayem,2012:13از آن زىان ةَ ةؿغ ایً اجضاد ةَ ىّنفَ ای ىِو از جّازن كغرت ىٍعلَ ای در ظاروىیاٌَ جتغیم قغه اؿث)

ةاؾخ اؿحضکام  0321آن، اظحالفات زیادی کَ ىیان دو صؽب ةؿخ صاکو ةؼ ؾؼاق و ؿّریَ وزّد داقث، ةا قؼوع زٍگ ؾؼاق و ایؼان در ؿال 

انث ةیف جؼ ارجتاط و ُو پیياٌی اؿحؼاجؽیک ىیان ایؼان و ؿّریَ قغ. رُتؼان ؿّریَ کَ ىحضغ اؿحؼاجژیک ظّد، ىنؼ را از دؿث داده و از دظ

ُای صؽب ةؿخ ؾؼاق دراىّر داظهی ظّد ةَ جٍگ آىغه ةّدٌغ، در ایً زٍگ از ایؼان در ةؼاةؼ ؾؼاق صيایث کؼدٌغ و ایً در قؼایعی ةّد کَ 

 (. 9240932جياىی کكّرُای ؾؼةی ةا صغاکذؼ جّان ظّد ةَ صيایث از ؾؼاق پؼداظحَ ةّدٌغ)ٌسات و زؿفؼی ونغاٌی، 

ِا کكّر ؾؼةی ىٍعلَ ظاورىیاٌَ ةّد کَ در ظّل ؿال ُای اةحغایی اٌلالب اؿالىی، درکٍار ایؼان كؼار گؼفث و در ةٍاةؼایً ؿّریَ جٍ

زىان زٍگ ُكث ؿانَ ایؼان و ؾؼاق ةَ مؼاصث از جِؼان صيایث کؼد. ؿّریَ ُيچٍیً ةا ةـحً نّنَ ُایی کَ ٌفث قيال ؾؼاق را ةَ ؿاصم 

ةؽرگی ةَ اكحناد ؾؼاق وارد کؼد؛ ایً کكّر ةارُا ىاٌؽ ازياع کكّرُای ؾضّ اجضادیَ ؾؼب ةؼ ؾهیَ قؼكی دریای ىغیحؼاٌَ ىی رؿاٌغ، ضؼةَ 
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اقاره کؼد. گػقحَ  0322ایؼان در زٍگ جضيیهی قغ کَ از زيهَ ىی جّان ةَ اكغام ایً کكّر در جضؼیو ازهؾ ؿؼان قّرُای ؾؼب در ؿال 

ـث ؿالح ُای پیكؼفحَ دفاؾی را در اظحیار زيِّری اؿالىی ایؼان كؼار دُغ. ؿّریَ از ایً ُا ؿّریَ دراوج جضؼیو جـهیضاجی ایؼان، جّاٌ

و ةا اقغال ؾؼاق جّؿط آىؼیکا، ؿّریَ و ایؼان كؼاردادُای  2119(. از ؿال 3240932ُيچٍیً ةاؾخ جؿيیق رواةط ایؼان ةا نتٍان قغ)ٌسات، 

ث ُای ظّد را در زِث ةؼآورده کؼدن و رویارویی ةا چانف زغیغ ُيگام ظّد را افؽایف داده و جلّیث کؼده اٌغ و جالش ٌيّدٌغ جا ؿیاؿ

، ةكار اؿغ رئیؾ زيِّر ؿّریَ 2114ؿازٌغ. در ُيیً راؿحا، جتادالت ةیً دو کكّر ةَ ؿعش ةاالیی افؽایف یافث. ُيچٍیً در زّالی ؿال 

 ضغ ؾؼةی ایؼان در ىٍعلَ جتغیم قغ. (. ةٍاةؼایً ؿّریَ ةالفامهَ ةَ جٍِا ىحGoodarzi,2006:289ةَ ایؼان ؿفؼ کؼد )

ؾيق "داقحٍغ ایؼان و ؿّریَ را  0923اُيیث رواةط دو کكّر ةَ گٌَّ ای ةّده کَ رُتؼ اٌلالب در ىالكاجی کَ ةا ةكار اؿغ در ؿال 

)آیث اهلل ظاىٍَ ای،  "ایً رواةط از دیؼیٍَ جؼیً و ىحيایؽجؼیً رواةط کكّرُای ىٍعلَ اؿث"ٌاىیغه و جاکیغ فؼىّدٌغ کَ  "اؿحؼاجؽیک یکغیگؼ

یکً، یکی از ىّضّؾات جتهیغاجی رؿاٌَ ُا و دونث ُای ظارزی در ىّرد رواةط ایؼان و ؿّریَ ةؼ روی ةِؼه ةؼداری ایؼان از ایً (. ن0923

(. اىا راةعَ ؿّریَ ةا ایؼان ةؼای ایً کكّر ىؽایای اكحنادی و ؿیاؿی ىِيی داقحَ اؿث کَ از 09440922رواةط جأکیغ ىی کٍٍغ )ظاُایی، 

افؽایف ٌلف و زایگاه ىٍعلَ ای ؿّریَ و ُيچٍیً ٌلف ىیاٌسی گؼاٌَ ایؼان در كتال ةضؼان رواةط جؼکیَ ةا ؿّریَ  آن زيهَ ىی جّان ةَ

اقاره کؼد. جِؼان در ظّل ؿَ دَُ گػقحَ ُيّاره ةَ ؿّریَ کيک ُای ىادی و ىؿٍّی کؼده اؿث. ُيکاری ُای ؿیاؿی، ٌؼاىی و اىٍیحی 

غه اؿث. در ظنّص رواةط ایؼان و ؿّریَ ُيچٍیً ةایغ ةَ ٌلف نسـحیکی و پؼ اُيیث ؿّریَ ةؼای جِؼان و دىكق ٌیؽ از ُيیً ٌلعَ آغاز ق

صؽب اهلل نتٍان و صياس کَ از ىحضغان ؿیاؿی ایؼان ُـحٍغ ٌیؽ اقاره کؼد. صؽب اهلل ةَ ؾٍّان ؿالح اؿحؼاجژیک زيِّری اؿالىی ةَ قيار 

یً پم ُای ارجتاظی ىیان ایؼان و صؽب اهلل اؿث و جغییؼ صکّىث در ؿّریَ ةَ ىؿٍای ىی آیغ، ةٍاةؼایً از آن زا کَ ؿّریَ یکی از ىِو جؼ

كعؽ ایً پم ارجتاظی اؿث، نػا اُيیث ةلای صکّىث ةكار اؿغ ةؼای صفغ ُؼچَ ةِحؼ ایً ارجتاط از اُيیث فؼاواٌی ةؼای زيِّری اؿالىی 

ایؼان ةا صؽب اهلل نتٍان و زٍتف  "پم ارجتاظی"ر ظّل ؿال ُای گػقحَ، ایؼان ةؼظّردار اؿث. ةَ ؾلیغه کارقٍاؿان، از آٌسایی کَ ؿّریَ د

ُای صياس و زِاد اؿالىی فهـعیً ةّده، دىكق اُيیث ةیكحؼی ةؼای رُتؼان جِؼان پیغا کؼده اؿث. ةهٍغی ُای زّالن ؿّریَ از ؿال 

ُيیً ىّضّع ةاؾخ قغه کَ ایؼان، ؿّریَ را كـيحی  ىیالدی و زٍگ ُای قف روزه اؾؼاب و اؿؼائیم در اظحیار جم اویّ كؼار دارد و 0321

 در ةؼاةؼ رژیو مِیٌّیـحی ةَ قيار آورده و ُيکاری ُا ی ظّد را ةا آن افؽایف دُغ.  "ظط ىلاوىث"از 

ی ؿال گػقحَ رواةعی ىـحضکو و رو ةَ رقغ ةّده اؿث. ىٍاؿتات ؿَ دَُ گػقحَ زيِّر 91ةَ ُؼ جؼجیب رواةط ایؼان و ؿّریَ در 

اؿالىی ایؼان و ؿّریَ صکایث از رقغ ؾيیق رواةط ؿیاؿی و اىیحی دو کكّر ىػکّر دارد. جضّالت ىٍعلَ ای و ةیً انيههی، ویژگی رُتؼان 

دو کكّر دقيٍان و دوؿحان ىكحؼك ىٍعلَ ای و ٌیازُای داظهی دو کكّر، ىّزتات ٌؽدیکی ُؼ چَ ةیكحؼ ىٍاؿتات ایؼان و ؿّریَ را پغیغ 

ىا زغا از جضّالت و ةضؼان ُای ىٍعلَ ای و وزّد دقيٍان ىكحؼك کَ ةَ ظّر ؿهتی دو کكّر ایؼان و ؿّریَ را ةا ُو ٌؽدیک آورده اؿث. ا

اىٍیحی اقاره کؼد) ایؽدی و ُيکاران،  -ازحياؾی و ؿیاؿی -جسایؼ، فؼٍُگی -کؼده اؿث کَ از ان زيهَ ىی جّان ةَ ىٍاؿتات اكحنادی

ن و ؿّریَ در دو دَُ اول پؾ از پیؼوزی اٌلالب اؿالىی ةـیاز پاییً جؼ از صغ اٌحؼار ةّد، اىا ظی چٍغ ؿال (. رواةط اكحنادی ایؼا2340923

جساری ةا چكو اٌغاز ی فؼاگیؼ، رواةط ؿیاؿی ایؼان و ؿّریَ را غٍای ةیكحؼی ةعكیغه اؿث و دونث ىؼدان دو کكّر  -اظیؼ ُيکار یاكحنادی

 -ؼد رواةط اكحنادی را ُيپای ىٍاؿتات ؿیاؿی در ؿؼ نّصَ کاری ظّد كؼار دٍُغ. از زِث فؼٍُگیرا ةؼ آن داقحَ اؿث کَ جغاوم و پیكت

ازحياؾی، اقحؼاکات ایؼان و ؿّریَ ةیف از جفاوت ُای آن ُاؿث. در واكؽ، زغا از اظحالفات ایغئّنّژیک صکّىحی ىیان دو کكّر ٌؼام 

یَ و ٌؼام اؿالم گؼا و صکّىث دیٍی در ایؼان، دو کكّر ةا جّزَ ةَ ىـهيان ؿیاؿی ىهی گؼا ةا گؼایف ُای ؿّؿیانیـحی ؿکّالر در ؿّر

ةّدن و رواةط و پیكیٍَ جاریعی ةا ُّیث ُای ىػُتی در اةؿاد جاریعی، ىػُتی و فؼٍُگی دارای جؿهلات و گؼایف ُایی ٌـتث ةَ ُو ىی 

ی ةا ایؼان را دارد و رواةط جِؼان ةا ُیچ یک از پایحعث ُای ةاقٍغ. از نضاظ ؿیاؿی و اىٍیحی، ؿّریَ ؾانی جؼیً ؿعش رواةط یک کكّر ؾؼة

دىكق دارای پكحّاٌَ و اُيیث ٌیـث. در ُيیً راؿحا، ةا قؼوع ةضؼان ؿّریَ رواةط ٌؼاىی و اىٍیحی جِؼان و  -ؾؼةی ةَ اٌغازه رواةط جِؼان

ث ىانی از ؿهفی ُای زغیغ ىـهش و جؼکیَ ةا (. ةَ زؾو ىلاىات ایؼاٌی، ؾؼةـحان ةا صيای432 0932دىكق ةیف جؼ قغه اؿث)ٌسات، 

ُياٍُگی آىؼیکا در مغد ُـحٍغ جا صکّىث ؿّریَ را کَ صهلَ اؿاؿی پیٌّغ زيِّری اؿالىی و ىلاوىث در ىٍعلَ اؿث ؿؼٌگّن ؿاظحَ جا 

ط ٌؼاىی و اىٍیحی ؿّریَ و دىكق ةَ آظؼ ظط ةؼؿغ. در ُيیً راؿحا ةا قؼوع ةضؼان، رواة -ةَ ایً جؼجیب، ائحالف راُتؼدی ؿی ؿانَ جِؼان

ایؼان ةیكحؼ قغه اؿث. ؿپاه پاؿغاران ایؼان، کَ ىِيحؼیً و كغرجيٍغجؼیً صاىی صؽب اهلل در ایؼان ىضـّب ىی قّد، صيایث ىـحكاری 

دٌغ جا ظّد از صکّىث ةكار اؿغ را افؽایف داد، آن ُا ٌیؼوُای ٌؼاىی و اىٍیحی کهیغی ؿّریَ را آىّزش دادٌغ و ةَ ایً کكّر کيک کؼ

 جّاٌایی ٌؼاىی ظّد را گـحؼش دُغ. 
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 دالیل حوایت جوهوري اسالهی ایراى از سوریه 
صفغ ىّازٌَ ی كغرت ىٍعلَ ای4 یکی از اونّیث ُای ایؼان در ىّرد ؿّریَ از اةحغای اٌلالب اؿالىی، ىـائم ؿیاؿی و جّزان كغرت 

ىیغان زورآزىایی كغرت ُای ىٍعلَ ای جتغیم قغه اؿث. ةیكحؼیً فكارُا اکٍّن ىٍعلَ ای ةّده اؿث. از قؼوع ةضؼان ؿّریَ، ایً کكّر ةَ 

در ؿّریَ از ظؼف ؾؼةـحان، جؼکیَ و كعؼ اؾيال ىی قّد. ایً کكّرُا ؾيال ىكغّل صيایث ىانی و جـهیضاجی از گؼوه ُای ىعانف در ؿّریَ 

(. در ؾیً صال، ؿلّط اؿغ ٌَ 414 0939ورىیاٌَ ُيّار ؿازد)ٌسات، ُـحٍغ و اىیغ دارٌغ کَ ؿلّط اؿغ، راه را ةؼای یکَ جازی آن ُا در ظا

ـحان جٍِا ایؼان را از نتٍان ىضؼوم ىی کٍغ، ةهکَ ؾؼاق را ةَ ؾٍّان صّزه ٌفّذ زغیغ ایؼان در ظعؼ كؼار ىی دُغ. ؾالوه ةؼ ؿؼىایَ گػاری ؾؼة

یاض ُـحٍغ، جؼکیَ ٌیؽ در قيال ؾؼاق صضّر دارد کَ ؿیاؿث در ؾؼاق و گؼوه ُایی کَ ةَ قکم ةانلّه آىاده جضؼك ةؼای جأىیً ىٍافؽ ر

ُایف چٍغان ةا ایؼان ُيعّاٌی ٌغارد. ةغیً جؼجیب ؿلّط ؿّریَ، ىؼزُای غؼةی ؾؼاق را ٌیؽ در ىؿؼض فكار صکّىث زغیغ ؿّریَ كؼار ىی 

ىی پیٌّغد. در چٍیً قؼایعی، ةلای صکّىث  دُغ کَ ةا جکیَ ةؼ قّاُغ، ُو پیياٌی اؿحؼاجؽیک ةا ایؼان را فـط کؼده و ةَ ىضّر ؾؼةـحان

اؿغ ةؼای ایؼان جٍِا صيایث از یک ُو پیيان كغیيی و ادای دیً ةَ ایً ُو پیيان ةَ ظاظؼ صيایحف از جِؼان در زىان زٍگ ةا ؾؼاق ٌیـث؛ 

صفغ وضؽ ىّزّد در ؿّریَ و  ةهکَ ىّضّع صیاجی اؿث. زيِّری اؿالىی ایؼان، ؿّریَ را ةَ ؾٍّان ؾيق اؿحؼاجژیک ظّد جؿؼیف ىی کٍغ و

اؿی یا پایان دادن ةَ ةضؼان آن ةا جذتیث صکّىث ةكار اؿغ، ةؼای ایؼان اُيیث ةـؽایی دارد. ةا جّزَ ةَ ىّراد فّق، ایؼان در كتال ةضؼان ؿی

ی اؿالىی ایؼان اظیؼ ؿّریَ، كاظؿاٌَ از صکّىث اؿغ صيایث کؼده اؿث. ةایغ جّزَ داقث کَ چكو اٌغاز ؿلّط دونث اؿغ ةؼای زيِّر

ٌگؼان کٍٍغه ىی ةاقغ و ؾيالً ؿلّط دونث اؿغ، اٌؽوای ایؼان در ىٍعلَ را افؽایف ىی دُغ، زیؼا ُؼ صکّىحی کَ پؾ از اؿغ در ؿّریَ ةَ 

ةی (. از ظؼفی دیگؼ، ىلاىات ایؼاٌی از ایً ىـئهَ ةَ ظHentov,2011ّكغرت ةؼؿغ، کو جؼ از گػقحَ ىیم ُيکاری ةا ایؼان ظّاُغ داقث )

آگاه اٌغ کَ ؾالوه ةؼ ٌؼام ؿّریَ ایؼان ٌیؽ ُغف ةؿغی ىی ةاقغ. ؾالوه ةؼ آن ؿلّط ةكار اؿغ و ٌؼام وی یک قکـث اؿحؼاجژیک ةؼای جِؼان 

(. ایؼان ىؿحلغ اؿث اگؼ ٌؼام ؿّریَ 2109ىضـّب ىی قّد. ایً اىؼ ظّد کاُف ٌفّذ ایؼان در ؿعش ىٍعلَ را در پی ظّاُغ داقث) ىؼؿی، 

جّاٌـحَ آزادی ؾيهی را در ةعف غؼةی آؿیا ةؼای ایؼان ةَ وزّد ةیاورد، از دؿث غییؼ کٍغ، ایؼان یک ىحضغ راُتؼدی ظّد کَ ىیةعّاُغ ج

ظّاُغ داد؛ چّن ىغؾیان زیادی ظّاُغ داقث و آن ٌؼام واةـحگی ُایی ةَ کـاٌی ظّاٍُغ داقث کَ ةَ گؼوه ُای ىعانف کيک کؼدٌغ. یا 

ُـحٍغ ةَ كغرت ُای ىٍعلَ ای یا فؼاىٍعلَ ای واةـحَ قٌّغ. در ُؼ مّرت، جفّق ىعانفان ةؼ صکّىث فؿهی و  ةؼای صفغ كغرت ظّد ىستّر

دؿث ةَ دؿث قغن كغرت در ؿّریَ ىحؼادف ةا یک چؼظف کاىم، از جيایم و راةعَ ٌؽدیک ةا ایؼان ةَ ؿيث جؼکیَ، ؾؼةـحان ؿؿّدی و ُو 

ییؼ كغرت در ؿّریَ، ىؿٍی افؽایف صهلَ ی دیگؼ ةَ زٌسیؼه ركتای ىٍعلَ ای ایؼان و از دؿث پیياٌان آٌان ظّاُغ ةّد. ةَ جؿتیؼ دیگؼ، جغ

 (. 4440932رفحً یک ُو پیيان اؿحؼاجژیک ىٍعلَ ای كهيغاد ىی قّد)ٌسات و زؿفؼی ونغاٌی، 

 

 ويت استراتژیک سوریه براي ایراىاه
ـیاری از کارقٍاؿان ؿیاؿی ؿّریَ را ةؽرگحؼیً کكّر کّچک زِان ٌاىیغه ؿّریَ از ٌؼؼ زغؼافیایی ىّكؿیث صائؽ اُيیحی دارد. ة

ژئّپهیحیک  "اٌغ. قایغ ةَ ایً دنیم کَ ایً کكّر کّچک اُيیث فّق انؿاده ای در ىٍعلَ اؿحؼاجژیک ظاورىیاٌَ دارد. ؿّریَ یک ةازیگؼ 

 022حً ةؼ کٍاره قؼكی دریای ىِو ىغیحؼاٌَ و ةؼظّرداری از اؿث کَ ؿَ ؾاىم؛ واكؽ قغن در ىٍعلَ اؿحؼاجژیک ظاورىیاٌَ، كؼار گؼف "ىضّر

کیهّىحؼ ؿاصم و ُيـایگی ةا فهـعیً اقغانی، نتٍان، جؼکیَ و ؾؼاق، ةَ وضّح اُيیث ژئّپهیحیک و ٌلف راُتؼدی ایً کكّر را در ىٍاؿتات 

ةَ زِان ؾؼب و اجنال اؿحؼاجژیک ایؼان ةَ ىٍعلَ ىٍعلَ ای و ةیً انيههی ٌيایان ىی ؿازد. ؿّریَ ةؼای ؿال ُا ٌلف دروازه ورود ایؼان 

غ ىغیحؼاٌَ و ظاور ٌؽدیک را ةؼ ؾِغه داقحَ اؿث. ؿّریَ ةَ ؾٍّان پهی ةؼای دؿحیاةی ةَ ىغیحؼاٌَ ىّرد جّزَ ایؼان كؼار گؼفحَ اؿث. کَ صف

 (. 1440939راةعَ ةا دونث ؿّریَ و ةِتّد رواةط ةا ایً کكّر را جّزیَ ىی ٌيایغ )ٌسات، 

 

 زانه  هنطقه اي با ایراى هو
ؾؼةـحان ىكعناً ؿّریَ را در چارچّب ركاةث ُای ىٍعلَ ای ةا ایؼان) ىِار انگّی ٌفّذ ىؿٍّی ایؼان( ٌگاه ىی کٍغ، و درواكؽ ةؼای 

 ُيیً در ىلاةم ٌؼام اؿغ و در دفاع از قّرقی کَ ؾهیَ ایً ٌؼام مّرت گؼفحَ گام ةؼىی دارد. در واكؽ کاُف ٌفّذ ایؼان در ىٍؼلَ یا ىِار

ٌفّذ اٌلالب اؿالىی در دٌیای ؾؼب کَ زىاٌی در كانب ُالل قیؿی ىعؼح گؼدیغ، ُغف امهی اؿث. ةٍاةؼایً ؾؼةـحان در کؼدن انگّی 

ؾؼةی جالش دارد جا ىّكؿیث ایؼان در ؿّریَ را کاُف دُغ. از ایً رو در چٍیً قؼایعی ؾؼةـحان ةؼای  -ُياٍُگی ةا رویکؼد غؼةی

گؼوه ُای ىؿحؼض در ؿّریَ صيایث ىی کٍغ. ةَ زؾو ىلاىات و جنيیو گیؼٌغگان ؿؿّدی، ؿلّط  ىضغودؿازی كغرت ایؼان در ظاورىیاٌَ از

ٌؼام اؿغ ىی جّاٌغ زایگاه  و ٌلف ؿّریَ در صيایث از گؼوه ُای ىلاوىث در ؿعش ىٍعلَ را کاُف دُغ و در ایً ىیان ضيً ایٍکَ ىی 

صّزه ُای صیاجی ؾؼةـحان ةاقغ، ىّازٌَ ةؼ ُو ظّرده ىٍعلَ ای پؾ از  جّاٌغ پایاٌی ةؼ ىغاظالت ؿّریَ در نتٍان و فهـعیً ةَ ؾٍّان
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(. ؾؼةـحان ؿؿّدی ةَ ؾٍّان كغرت درزَ دوم ىٍعلَ ای، در ىّازَِ ةا ایؼان ةَ 0932422جضّالت زِان ؾؼب را ٌیؽ ىحؿادل ٌيایغ) کؼىی،

ایؼان را ةَ چانف ىی کكغ و ایً اؿحؼاجژی در ُو  ؾٍّان كغرت ؾيغه ىٍعلَ، در ؿّریَ ةا زغیث ؾهیَ صکّىث آن صؼکث ٌيّده و كغرت

پّقاٌی ةا ىٍافؽ آىؼیکا یؿٍی كغرت قتَ ُژىّن كؼار گؼفحَ اؿث. در ارزیاةی اكغاىات ؾؼةـحان ىی جّان گفث در فؼمث ةیغاری اؿالىی، 

 (. 340930ىهک ؾتغاهلل قیپّر جغییؼ در ؿّریَ را ةَ مغا در آورده اؿث)ٌیاکّئی، 

 

 عربستاى هواضع ایراى و 
ةؼای زيِّری اؿالىی ایؼان ؿّریَ از اُيیث ةاالیی ةؼظّردار اؿث. ؿّریَ از اونیً کكّرُایی ةّد کَ پؾ از اٌلالب اؿالىی در ؿال 

از ، دونث زيِّری اؿالىی ایؼان را ةَ رؿيیث قٍاظث و ٌیؽ از ىؿغود کكّرُای ؾؼةی ای ةّد کَ در زٍگ جضيیهی ؾؼاق ؾهیَ ایؼان 0313

رژیو مغام صيایث ٌکؼد. ةَ ؾتارت دیگؼ از اةحغای قکم گیؼی زيِّری اؿالىی، دونث ؿّریَ ُيّاره رواةط ٌؽدیک و ُيکاری زّیاٌَ ای ةا 

ایؼان داقحَ اؿث. ةؿغ دیگؼ اُيیث ؿّریَ ةؼای ایؼان، اجعاذ ؿیاؿث ىلاةهَ زّیاٌَ ایً کكّر در ةؼاةؼ رژیو اؿؼائیم اؿث کَ از نضاظ 

ونث ؿّریَ را در کٍار ایؼان، صؽب اهلل و صياس زؽئی از ىضّر ىلاوىث كؼار داده اؿث. ؿّریَ ىحضغ اؿحؼاجژیک ایؼان در ىٍعلَ راُتؼدی د

ؿال گػقحَ ةّده اؿث. ىلاىات ایؼاٌی رؿياً اؾالم کؼده اٌغ جٍِا از ظؼیق فؼآیٍغ ؿیاؿی ىی جّان ةضؼان ؿّریَ را صم و فنم  94در ظّل 

 (. 22، 0932کؼد)صيایحیان، 

ىٍحلغان اؿالىی ىؿحلغٌغ پیؼوزی ىؿارضان ؿّری و ةؼکٍاری ةكار اؿغ و دونث وی از كغرت ؿیاؿی ىّزب ىی گؼدد جا ایؼان یکی 

از ىِو جؼیً ىحضغان ظّدش در ىٍعلَ را از دؿث ةغُغ و ىّكؿیث زؼیان ىلاوىث ؾهیَ اؿؼائیم جضؿیف گؼدد. ةَ ؾتارت دیگؼ کٍار رفحً 

ریَ از مضٍَ ؿیاؿی ایً کكّر ةازجاب ىـحلیيی ةؼ جضّالت ىٍعلَ ظّاُغ گػاقث؛ ةَ مّرجی کَ ىّكؿیث صؽب اهلل و ةَ صؽب ةؿخ ؿّ

دٌتال آن صياس ٌیؽ ةَ ظعؼ ىی افحغ و از ٌفّذ ایؼان در ىٍعلَ کاؿحَ و ىـائم اىٍیحی ایؼان ةیكحؼ و پیچیغه جؼ ىی قّد. ایً کكّر ؿؿی 

ٌؽاع ةیً قیؿَ و ؿٍی ٌكان دُغ و از ایً ظؼیق رُتؼی و ریاؿث اُم ؿٍث را ةؼ ؾِغه گیؼد. رُتؼان  دارد درگیؼی در ؿّریَ را ٌّؾی

ؿؿّدی در واكؽ ایً گٌَّ واٌيّد ىی ٌيایٍغ کَ صيایث از ىعانفان ةكار وػیفَ ؾؼةـحان اؿث و جنّر ىی کٍٍغ ةا ىؿؼفی صکّىث ؿّریَ ةَ 

% از زيؿیث کكّر را قکم ىی دٍُغ كؼار ةغُغ  و ةحّاٌغ زٍگ 11ؿٍی ُای ؿّریَ کَ  ؾٍّان ٌياد قیؿیان، دونث ایً کكّر را در ىلاةم

(. جا كتم از وكّع زٍگ داظهی در ؿّریَ، ؾؼةـحان ةؿغ از 240932ىػُتی ةَ وزّد آورد و ظّد را از ىّج اؾحؼاضات ىنّن دارد)صيایحیان، 

در ایً  2100ی ایً کكّر ةا ایؼان ةّده اؿث. اىا ةا قؼوع جضّالت جاةـحان ةَ دٌتال ةِتّد رواةط ةا ؿّریَ ةا ُغف جضؿیف راةعَ  2113ؿال 

 (. Guzansky,2011:5کكّر ؾؼةـحان راةعَ ی ظّد را ةَ ؿيث ىعانفیً دونث ؿّریَ جغییؼ ىی دُغ )
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 نتيجه گيري 

ؿال و کكحَ قغن ةیف از دویـث ُؽار ٌفؼ در درگیؼی ُا و آواره قغن ةیف از ٌَ ىیهیّن ٌفؼ و  3ةضؼان ؿّریَ ةا گػقث ةیف از 

، دتات در ؿّریَ و ٌلف ؿّریَ در ؿیاؿحِای  2100ةؼگؽاری ىػاکؼات ىحؿغد ةیً انيههی ةَ ىؼاصم صـاس ظّد رؿیغه اؿث از ؿال 

یچیغه جتغیم قغه اؿث . ؿّریَ ةَ ؾـٍّان یک ةازیگؼ ىٍعـلَ ای کَ از ىّكؿیث ویژه ای در ىؿادالت اىٍیحی ىٍعلَ ای ةَ ىّضّؾی پ

اؿحؼاجژیک و ژئّپهحیک ظاورىیاٌَ ةؼظّردار اؿث ، ةَ ؾؼمَ ركاةث دو كغرت ایؼان و ؾؼةـحان جتغیم قغه اؿث .ةَ ظّر کهی راُتؼدُای 

ی جّان ةؼ ىضّر دو اؿحؼاجژی کهی صفغ وضؽ ىّزّد دو جغییؼ وضؽ ىّزّد كهيغاد ىحؿارض ایؼان و ؾؼةـحان  درظنّص ةضؼان فؿهی را ى

 کؼد . 

ةا جّزَ ةَ زایگاه ؿّریَ در ائحالف ؿَ گاٌَ اؿحؼاجژیک ایؼان ، ؿّریَ و صؽب اهلل نتٍان ةؼ ؾهیَ ُژىٌّی آىؼیکا و ىحضغان ىٍعلَ ای 

ایؼان ةَ دٌتال صفغ ىضّر ىلاوىث ةا صيایث از ةلای ؿیاؿی اؿغ اؿث. زیؼا در مّرت اش ، یؿٍی ؾؼةـحان، اؿؼائیم و جؼکیَ در ظاورىیاٌَ ، 

ؿلّط رژیو اؿغ و روی کارآىغن ىعانفان ،در ىؼصهَ اول كغرت ىاٌّر ایؼان در ىٍعلَ قؼق ىغیحؼاٌَ ةَ قغت کاُف پیغا ىی کٍغ . ؿپؾ ةا 

َ ةاقغ ، ىّزاٌَ ىٍعلَ ای ةَ ٌفؽ ؾؼةـحان و ةَ ضؼر ایؼان جغییؼ روی کار آىغن رژیيی کَ ىحضغ اؿحؼاجژیک ؾؼةـحان ؿؿّدی در ىٍعل

اؿاؿی ظّاُغ کؼد کَ ٌحیسَ آن افؽایف جِغیغات اىٍیحی ایؼان در ىٍعلَ اؿث . ةَ ُؼ صال ، پیگیؼی ىٍافؽ در ؿّریَ ةؼای ؾؼةـحان 

 ؿؿّدی در جغییؼ دونث ةكار اؿغ و ةؼای ایؼان در ةلای آن اؿث .  
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 هراجعهنابع و 

 (، ؿیاؿث و صکّىث در ؾؼةـحان ؿؿّدی، جِؼان، ٌكؼ کحاب ؿیاؿی. 0922آكایی، ؿیغ داوود، ) [0]

 (، رواةط ایؼان و ؾؼةـحان در ؿغه ةیـحو، جِؼان، ىؼکؽ چاپ و اٌحكارات وزارت اىّر ظارز0921َاصيغی، صيیغ، ) [2]

، 0922، فنهٍاىَ راُتؼد، ةِار «ازدُو ؿپحاىتؼؾؼةـحان پؾ از ی -جؿاىالت ؿیاؿی ایؼان»(، 0922ةؼزگؼ، کیِان، ) [9]

 .0قياره 

ةازٌيایی رؿاٌَ ای ةضؼان ؿّریَ در وب ؿایث ُای ةی.ةی.ؿی ؾؼةی، »(، 0939.ةكیؼ، صـً؛ کؼم فؼ، ؾهی امغؼ، ) [4]

-022، كو، داٌكگاه ىؿارف اؿالىی، مل 92قياره  -، ىسهَ ىعانؿات اٌلالب اؿالىی، ؿال یازدُو«انؿؼةیَ و انؿانو

013  . 

ایث از راه صم ؿیاؿی ةؼای ةضؼان ؿّریَ 4 ؿیاؿث دو (، ؾؼةـحان ؿؿّدی و صي0932پارؿایی، ؿیغىِغی، ) [3]

 ىؼصهَ ای ریاض، جِؼان، ىؼکؽ ةیً انيههی ىعانؿات مهش. 

، فنهٍاىَ ىعانؿات ؿیاؿی زِان «رویارویی ایؼان و ؾؼةـحان در ةضؼان ؿّریَ»(، 0939زاٌـیؽ، اصيغ و دیگؼان ) [2]

 .  21-32، مفضات 02اؿالم، قياره 

، «ةؼرؿی ٌلف و زایگاه زيِّری اؿالىی ایؼان در ةضؼان ؿّریَ»(، 0932ؼ، ٌسات، ؿیغؾهی، )زؿفؼی ونغاٌی، امغ [1]

 . 23-43قياره ُكحو، امفِان، داٌكگاه امفِان، مل  -پژوُف ُای ؿیاؿی، ؿال ؿّم

، اظالؾات «ركاةث ُای ىٍعلَ ای ایؼان و ؾؼةـحان و ىّازٌَ ی ٌیؼوُا در ظاورىیاٌَ»(، 0922قساع، ىؼجضی، ) [2]

 . 241جا  293اكحنادی، قياره  -ؿیاؿی

، فنهٍاىَ پژوُف «ةضؼان ؿّریَ و ؿیاؿث ىٍعلَ ای ؾؼةـحان ؿؿّدی»(، 0939کُّکً، ؾهیؼضا؛ جسؼی، ؿؿیغ ) [3]

 .009-022فضات ، م01ُای راُتؼدی، قياره 

ُـ. ش(، ةَ کّقف  0931 -0914(، اؿٍاد رواةط ایؼان و ؾؼةـحان ؿؿّدی )0913ىؼکؽ اؿٍاد و جاریط دیپهياؿی، ) [01]

 ؾهی ىضلق، جِؼان، ىؼکؽ چاپ و اٌحكارات وزارت اىّر ظارزَ. 

ارقغ ىعانؿات (، ٌلف كغرت ُای ىٍعلَ ای در ةضؼان ؿّریَ، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی 0932.ٌسات، ؿیغؾهی، ) [00]

 ىٍعلَ ای، داٌكکغه صلّق و ؾهّم ؿیاؿی داٌكگاه ؾالىَ ظتاظتایی. 

، فنهٍاىَ رواةط ظارزی، «ةازیگؼان ىؿارض در ةضؼان ؿّریَ»(، 0930ٌیاکّیی، ؿیغ اىیؼ؛ ةِيٍف، صـیً، ) [02]

 . 4زىـحان، قياره 
 


